
ÜZENETEK PIMODÁNBA VI.

A néger, akit hazavisznek a világkiállításról, s aki, mert már eszét vette a hon-
vágy, otthon a faluban, az egész törzs jajveszékelése közepette, síri komolyság-
gal adja elő – hagyományozói kötelességből – azokat a tréfákat, amelyek
„Afrikai népszokások” címszó alatt elragadtatásba ejtették a nagyérdeműt.

***

A negatív társadalmi egyetértés létrejött a cigány, a roma népséggel szem-
ben. A magyarországi átalakulásban itt jelenik meg e legerősebb konfliktus,
amely egyfelől a roma népesség gettósodásában, a fehér, legális gazdaságból
való kiszorulásában és a feketegazdaságba menekülésében fejeződik ki, más-
felől a nem cigány népesség gettósító, távolságtartó, kizáró, büntető, rendet
és védelmet követelőmagatartásában. A közbiztonság, a halálbüntetés vissza-
állítása, a polgárőrség, a börtönügy, a szociálpolitika kérdései mögött jelentős
mértékben a cigány kérdés társadalmi kezelésének problémái húzódnak. A
magyar társadalom nem tud, nem akar szembenézni azzal, hogy az átalakulás
igazi vesztese a roma népesség. A magyar politikai élet viszonylagos mérsékelt-
ségét és óvatosságát jelzi, hogy a parlamenti és parlamenten kívüli pártok
közül egyetlenegy se meri, akarja elvállalni a cigányellenes dühöket és
szavazókat.

***

Azok túlnyomó többsége, akik nyíltan kiállnak a határon túli kisebbségek
érdekeiért, alig vagy egyáltalán nem ejtenek szót a magyarországi kisebb-
ségekről, vagy a kisebbségi törekvéseket (a magyar cigányság és zsidóság ügyét
például) éppúgy értetlenséggel szemlélik, mint a szomszédos országokbeli
magyarokét az érintett államok nacionalistái.

***

...nincs bennem semmiféle kizárólagos etnikai szolidaritás. Az etnikai
általánosítást pedig – a kirekesztő nacionalizmust... – visszataszítónak tartom.
De ebből nem kovácsolok erényt. Lehet, hogy ez hiba, mindenesetre hátrány
egy olyan világban, melyben – így vagy úgy – mindenki abban leli örömét, hogy
kirekeszti a többieket, akiket alacsonyabbrendűnek mer tartani...
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Csak azok tisztelhetik egymást, akik tudják, kik is ok valójában, s éppen
ezért tudják tisztelni mások másságát – ugyanúgy, miként saját egyediségüket.
Amíg egy civilizáció vetélytársnak, ellenségnek, konkurensnek, alacsonyabb
rendűnek tekint más civilizációkat, esetleg úgy látja, hogy veszélyt jelentenek
számára, vagy saját érdekében korlátozni akarja befolyásukat – addig semmi
jó nem várható.

***

A betörőről megemlítik a hírközlők, hogy cigány, Cziffra Györgyről nem.
Hogy is van ez?

***

Csak egy dologból szabad általánosítani, mert kettő már zavarja az
általánosítás érvényességét.

***

...ki kell kiáltani, hogy az erőszak, az egyenlőtlenség, a kizárás, az éhség,
azaz a gazdasági elnyomás soha nem érintett még ennyi emberi lényt a világ
és az emberiség történelme folyamán.

...semmiféle haladás nem feledtetheti, hogy soha, abszolút számban soha
ennyi embert, asszonyt és gyereket nem tettek szolgává, nem éheztettek és nem
pusztítottak el a Földön.

***

Ha szétkergetik a tüntetést, betiltják az újságot, titkosrendőrök követik a
politikusokat, meghamisítják a választás eredményét, ha a gyanúsítottat
kényszervallatják, mikor hatóságilag végigverik a cigánytelepet, ha megaláz-
zák a homoszexuális polgárokat, ép erkölcsi érzékű ember nem maradhat
érzéketlen, azt is tudnia kell, ha kimaradt véletlenül most a szórásból, ő is –
egyénileg vagy mint közösség tagja – sértettje a cselekedeteknek.
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